
 
 
 
 
 

 

SENIOR ARCHITECT PROJECTLEIDER 
 

 

Fast Forward Architects & Engineers (2020-2021): 

− Wij bouwen op dit moment 5 scholen 

− Wij bouwen een ziekenhuis 

− Wij bouwen 2 kantoorprojecten 
− Wij werken voor 2 ambassades 

− Wij werken ook in de high-end / luxe sector 

− Wij realiseren momenteel meer dan 100 appartementen 

− ... 

KEN JE IEMAND, OF BEN JE ZELF EEN ERVAREN PROJECTLEIDER DIE OP ZOEK IS NAAR EEN NIEUWE UITDAGING? 
KOM SAMEN MET ONS VERNIEUWENDE GEBOUWEN REALISEREN! 

Wat we van jou verwachten 

− Je werkt op zéér verschillende schalen (gaande van 2,5MIO tot 40MIO EUR) 
− Je werkt in ons team uitvoering (vanaf opmaak aanbestedingsdossier t.e.m. oplevering werf) 

− Je wil werken aan scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen, maar ook aan high-end projecten 

− Je ontwerpt degelijke details, jij maakt onze gebouwen mooi, je dwingt dagelijks kwaliteit af 
− Je draagt een quasi eindverantwoordelijkheid bij elke fase van het project 

− Je draagt jouw projecten met de nodige motivatie en enthousiasme 

− Je hebt een diploma van ingenieur-architect of architect   

− Je hebt minimum 10 jaar ervaring in werfopvolging 
− Je kan zéér vlot werken met AUTOCAD en EXCEL, kennis van REVIT is een pluspunt 

− Je werkt graag nauwkeurig en je bent trots op het afgeleverd werk 

− Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, kennis van het Frans is een troef 

− Je hebt een goed voorkomen, je vermijdt conflicten, je kan diplomatisch samenwerken, je bent vlot en assertief 

Wat we te bieden hebben 

− Een inhoudelijke en bijzonder boeiende job, een goede verloning in een sfeer van wederzijds respect en appreciatie 

− Ruimte voor initiatief, een bureau waar uw bijdrage en expertise gevraagd worden 

− Een gestructureerd bureau waar individuele verantwoordelijkheid centraal staat 
− Een bureau waar enkel tijdens de ‘normale’ werkuren wordt gewerkt en aandacht gaat naar een correcte work-life balance  

− Een bureau dat alle energie laat vloeien naar de inhoud van de projecten 

− Een bureau dat niet ego-, maar bouwheer-georiënteerd is 
− Een bureau dat de digitale uitdaging reeds een aantal jaren geleden aanging, wij werken 100% paperless 

− Een tweetalige én prettige werkomgeving in het hippe centrum van Brussel 

Interesse? 

Wij ontvangen graag van jou een beknopte motivatie die beschrijft waarom je zou willen werken voor Fast Forward Architects & 
Engineers, een bureau dat de komende jaren nog vele, omvangrijke gebouwen zal bouwen. 
Wij zijn alvast benieuwd naar jouw CV en portfolio! 
 
Stuur ze vandaag nog naar onze zaakvoerder wim.tielemans@ffwarch.eu én naar pascale.van.overmeir@ffwarch.eu, HR & business 
manager. 
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